PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 31 august 2015, în şedinţa ordinară a Consiliului
local al comunei Griviţa, judeţul Vaslui

Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Vaslui, a fost convocat în şedinţă ordinară
conform dispoziţiei primarului comunei Griviţa nr. 291/25 august 2015.
în urma prezenţei nominale făcută de către secretarul comunei Griviţa - Vătafii Bogdan
Constantin, rezultă că sunt prezenţi 13 consilieri din numărul total de 13, şedinţa fiind legal
constituită.
Preşedintele de şedinţă dna. consilier Paiu Gabriela Luminiţa dă cuvântul domnului
Vătafii Bogdan Constantin - secretarul comunei Griviţa, care supune spre aprobare Consiliului
local Griviţa, Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Griviţa din data
de 30 iulie 2015.
Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Griviţa a fost aprobat cu un număr
de 12 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 1 „abţineri” (dl. consilier Iordache Viorel Cornel).
Preşedintele de şedinţă - dna. consilier Paiu Gabriela Luminiţa supune la vot proiectul
ordinii de zi.
Ordinea de zi a fost aprobată cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0
„abţineri”.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local pe anul 2015, luna august.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezintă expunerea de motive la proiectul de
hotărâre.
în continuare domnii consilieri sunt invitaţi la discuţii.
Dnii. consilieri Silvestru Marian şi Focşa loan Florin solicită să li se permită să se retragă
de la lucrările şedinţei.
Preşedintele de şedinţă le permite să se retragă de la şedinţă.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: o veste bună o reprezintă sponsorizarea primită de
10.000 lei din partea GAL Covurlui. Din această sumă se vor cumpăra costume populare pentru
copiii.
Nemaifiind alte probleme de dezbătut, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre rectificarea bugetului local pe anul 2015, luna august.
Cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri” proiectul de hotărâre
a fost adoptat.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii
documentaţiilor tehnice şi economice pentru execuţia unui foraj în vederea asigurării necesarului
de apă potabilă în localitatea Odaia Bursucani.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezintă expunerea de motive la proiectul de
hotărâre.
în continuare domnii consilieri sunt invitaţi la discuţii.
Dna primar Munteanu Alina Iuliana: se cunoaşte lipsa acută din satul Odaia Bursucani,
precum şi problemele cu fântânile existente. Şansele de atragere de fonduri europene pentru
acest sat sunt scăzute. Astfel, pentru a rezolva problema apei potabile pentru satul Odaia
Bursucani trebuiesc realizate o serie de foraje din bugetul propriu.
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Dl. consilier Ticiu loan: avem posibilităţi de finanţare pentru această investiţie, de oarece,
ştiu că este destul de costisitoare o astfel de investiţie.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: investiţia este pe buget local şi poate fi suportată.
Dl. viceprimar Dabija loan: lipsa de apă este acută la Odaia Bursucani.
Dl. consilier Pavel Măricel solicită să i se permită să se retragă de la lucrările şedinţei.
Preşedintele de şedinţă le permite să se retragă de la şedinţă.
Dl. viceprimar Dabija loan: forajul este propus a fi realizat în zona fostului CAP, fiind
zona cea mai înaltă.
Nemaifiind alte probleme de dezbătut, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiilor tehnice şi economice pentru execuţia unui
foraj în vederea asigurării necesarului de apă potabilă în localitatea Odaia Bursucani.
Cu un număr de 10 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri” proiectul de hotărâre
a fost adoptat.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea demolării
parţiale a imobilului Şcoala Odaia Bursucani, comuna Griviţa, judeţul Vaslui.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezintă expunerea de motive la proiectul de
hotărâre.
în continuare domnii consilieri sunt invitaţi la discuţii.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: de la Ministerul Educaţiei s-au cerut necesare de
sume pentru alocări iar Şcoala Griviţa ne-a solicitat sprijinul. Acesta este motivul pentru care am
reluat acest proiect de hotărâre. Investiţia este mare, dar având în vedere intenţia ministerului
pentru alocări de sume este păcat să nu se depună o solicitare pentru a putea reabilita acea
clădire.
Dl. consilier Ticiu loan: câţi copii sunt la şcoala din Odaia Bursucani ?
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: este un număr mic de copii la această şcoală dar
trebuie avut în vedere că se impune realiarea acestui proiect. Cu finanţare de la minister
investiţia este realizabilă.
Dl. consilier Iordache Viorel Cornel: dacă sunt atâţia copii mai bine se fac 2 camere noi
decât să reabilităm clădirea.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana: este vorba despre posibilitatea solicitării alocării de
fonduri de la Ministerul Educaţiei. Dacă vor fi alocate fonduri prin Inspectoratul Şcolar Judeţean
se va putea trece la faza de execuţie. Pentru a face o şcoală nouă ar trebui să nu mai fie o altă
şcoală în localitatea respectivă.
Nemaifiind alte probleme de dezbătut, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea demolării parţiale a imobilului Şcoala Odaia Bursucani, comuna
Griviţa, judeţul Vaslui.
Cu un număr de 8 voturi „pentru”, 1 voturi „contra” (dl. consiler Iordache Viorel Cornel)
şi 1 „abţineri” (dl. consilier Ticiu loan) proiectul de hotărâre nu a fost adoptat fiind nevoie de
majoritate calificată, având în vedere că este vorba despre o hotărâre ce priveşte patromoniul.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre.
Dna. primar Munteanu Alina Iuliana prezintă expunerea de motive la proiectul de
hotărâre.
în continuare domnii consilieri sunt invitaţi la discuţii.
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Nemaifiind alte probleme de dezbătut, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui.
Cu un număr de 10 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri” proiectul de hotărâre
a fost adoptat.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: prezentarea Raportului de activitate privind
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pe semestrul I anul 2015.
Preşedintele de şedinţă dă citire raportului.
Nemaifiind alte probleme de dezbătut, preşedintele de şedinţă supune la vot Raportul de
activitate privind Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pe semestrul I anul 2015.
Cu un număr de 10 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri” raportul a fost
aprobat.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: alegerea preşedintelui de şedinţă şi a
preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa pentru perioada septembrie - octombrie 2015.
Secretarul comunei - Vătafu Bogdan Constantin, dă citire referatului prin care aduce la
cunoştinţa consilierilor necesitatea emiterii unei hotărâri de alegere a preşedintelui de şedinţă şi
a preşedintelui de rezervă pentru perioada septembrie - octombrie 2015.
Dl. consilier Topalea Gheorghe Cătălin propune preşedinte de dl. consilier Pavel Măricel
iar locţiitor pe dl. consilier Popa Valentin.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea dlui. consilier Topalea Gheorghe
Cătălin ca preşedinte de şedinţă să fie ales dl. consilier Pavel Măricel, iar locţiitor dl. consilier
Popa Valentin.
Cu un număr de 10 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri” propunerea a fost
adoptată.
Nemaifiind alte probleme se declară închise lucrările şedinţei ordinare a consiliului local.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier
Pavel Măricel

Secretar
Vătafu Bogdan Constantin
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